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Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din 

cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Asociația 

Regională pentru Educarea Adulților Suceava și Asociația 

Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, organizează, 

în perioada 23-24 martie2018, Conferința „Teorie și 

Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”. 

Evenimentul va avea loc în Aula Corpului E al Universității, 

începând cu ora 10.00. 

„Această manifestare are ca obiectiv implicarea comunității 

academice, a actorilor sociali și a societății civile în 

dezbaterea problemelor actuale ale sistemului de asistență 

socială,  evidențierea modelelor de bune practici în domeniu 

și  promovarea profesiei de asistent social”, au precizat, într-

un comunicat de presă, organizatorii evenimentului. 

Potrivit sursei citate, la acest eveniment vor participa cadre 

universitare și cercetători de la  Universitatea  „Babeș 

Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul de Sociologie al 

Academiei Române, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iași, 

specialiști din domeniul asistenței sociale de la ONG-uri și 

instituții publice, printre care menționăm: Direcția Generală 



de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, 

Serviciul Protecție Socială – Primăria Cluj Napoca, 

Organizația „Salvați Copiii”-Filiala Suceava, Asociația 

Blijdorp România, Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-

Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava, Serviciul de 

Probațiune Suceava, Centrul Regional Împotriva Traficului 

de Persoane etc. 

„În cadrul workshop-ului „Implicarea actorilor sociali în 

îmbunătățirea calității serviciilor sociale” din data de 24 

martie, practicieni din domeniul asistenței sociale vor 

dezbate, împreună cu profesorii și studenții, atât modalități 

de îmbunătățire a rețelelor de servicii sociale, cât și a 

programului de studiu Asistență Socială, în vederea 

eficientizării și corelării acestuia cu cerințele actuale ale 

pieței forței de muncă și cu noile provocări sociale”, 

menționează organizatorii. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a avut loc 

miercuri, 21 martie, cea de-a X-a ediție a evenimentului 

„Porți Deschise ASSIST Software”, cea mai bună ediție a 

evenimentului din ultimii ani, după cum au apreciat 

organizatorii. Manifestarea a reunit peste 400 de participanți 

și a oferit studenților interesați să înceapă o carieră în IT 

informații prețioase cu privire la activitatea companiei 

sucevene ASSIST Software. Evenimentul a fost organizat în 

parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, fiind dedicat studenților din toți anii 

de studiu și masterat. 

Cătălina Micliuc, specialist marketing la ASSIST Software, 

a precizat în deschiderea evenimentului că manifestarea a 

crescut de la an la an, fapt pentru care în acest an 

organizatorii au hotârât să schimbe locația, din Amfiteatrul 

„Dimitrie Leonida” al USV în Aula din Corpul E, dar și pe 

holul din fața rectoratului. 

„Anul acesta am schimbat locația evenimentului, am venit 

într-un spațiu mult mai mare și mai generos, și asta pentru 

că în fiecare an evenimentul nostru a crescut tot mai mult. 

Acest lucru se datorează în special generațiilor de studenți 

tot mai curioase, mai dornice să descopere cât mai multe din 

domeniul IT, dar cu siguranță și sprijinului pe care îl avem 



de fiecare dată din partea cadrelor didactice de la 

Universitate”, a spus Cătălina Micliuc. 

Ea a precizat că Open Doors ASSIST este un eveniment 

complex, menit să le ofere studenților o imagine de 

ansamblu asupra experienței pe care o pot avea în cadrul 

companiei ASSIST Software și care le oferă acestora 

oportunitatea de a aplica pentru un stagiu de practică. 

La rândul său, rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, a felicitat ASSIST Software pentru 

evenimentul desfășurat în universitatea suceveană și a 

remarcat buna organizare a manifestării. 

La rândul său, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, a apreciat 

deschiderea pe care ASSIST Software a manifestat-o în 

vederea colaborării cu Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor și în cadrul altor evenimente, 

subliniind faptul că mulți absolvenți ai USV și-au găsit un 

job în cadrul companiei sucevene. 
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Ieri, în etapa a 24-a din Liga Naţională de handbal, echipa 

Universităţii Suceava a remizat pe terenul celor de la 

Minaur Baia Mare, scor 22 – 22, într-un meci în care 

studenţii au avut şansa să se apropie la un singur punct de 

gazde, aflate pe locul opt în clasament, ultimul ce duce în 

turneul play-off. Miza celor trei puncte şi-a pus amprenta pe 

jocul din teren încă din primele minute, în care 

Universitatea a deschis scorul, iar gazdele s-au dus la 3 – 1, 

în timp ce sucevenii au egalat la 4 în minutul 14, pe fondul 



unui joc în care ambii portari s-au remarcat prin intervenţii 

salvatoare, universitarul Cristian Tcaciuc făcând până la 

final un meci foarte bun. 

Prima repriză a fost una cu un joc de uzură, în care nici una 

din echipe nu a reuşit să se desprindă, iar la pauză a fost 

egal, 12 – 12. La începutul reprizei a doua, sucevenii au fost 

mult mai pragmatici şi la mijlocul reprizei s-au distanţat la 

patru goluri şi-au avut şanse să se ducă la şase goluri, dar 

din păcate bara şi o greşeală de pasare n-au adus această 

diferenţă, pe fondul unor intervenţii foarte bune ale lui 

Cristian Tcaciuc, dar şi al unei apărări mult mai ermetice. 

Gazdele au reuşit să se apropie la un gol, iar cu cinci minute 

înainte de final au reuşit egalarea la 20. Finalul avea să fie 

unul încins, cu un gol al sucevenilor în inferioritate şi mai 

apoi un gol al lui Ciubotariu în ultimul minut, o paradă a lui 

Cristian Tcaciuc în situaţie de unul la unul, dar băimărenii 

au primit 7 metri şi au egalat la 22, iar Universitatea n-a mai 

reuşit să înscrie golul victoriei la ultimul atac al meciului. 

„Echipa noastră a făcut un meci bun şi-i felicit pe această 

cale pe băieţi, pentru dăruire, munca depusă în teren şi 

pentru că au demonstrat că şi-au dorit victoria şi doar nişte 

greşeli pe final ne-au privat de cele trei puncte. A fost şi o 

presiune pusă de suporteri pe final de joc şi am avut două 

greşeli la pivot, dar vom revedea partida şi vom încerca să 

eliminăm aceste probleme. Cu acest egal şansele la play-off 

s-au micşorat, dar cred că dacă am câştiga ultimele două 

meciuri din retur, iar Baia Mare va face un egal şi va pierde 

un meci, încă mai putem spera la primele opt”, a explicata 



antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ. 

În meciul de la Baia Mare, pentru CSU Suceava au marcat 

sportivii: Ciubotariu (6), Burlacu (4), Târzioru şi Olariu, 

câte 3 goluri fiecare, Baican (2), iar Sipka, Cotinghiu, 

Costea şi Sand, câte un gol fiecare. 

În penultima etapă din retur, joi, 29 martie, Universitatea va 

primi vizita celor de la Dunărea Călăraşi, într-un meci ce va 

începe cel mai probabil la ora 18.00, la sala LPS Suceava.  
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Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din 

cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Asociația 

Regională pentru Educarea Adulților Suceava și Asociația 

Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, organizează, 

în perioada 23-24 martie2018, Conferința „Teorie și 

Practică în Managementul Serviciilor de Asistență Socială”. 

Evenimentul va avea loc în Aula Corpului E al Universității, 

începând cu ora 10.00. 

„Această manifestare are ca obiectiv implicarea comunității 

academice, a actorilor sociali și a societății civile în 

dezbaterea problemelor actuale ale sistemului de asistență 

socială,  evidențierea modelelor de bune practici în domeniu 

și  promovarea profesiei de asistent social”, au precizat, într-

un comunicat de presă, organizatorii evenimentului. 

Potrivit sursei citate, la acest eveniment vor participa cadre 

universitare și cercetători de la  Universitatea  „Babeș 



Bolyai” din Cluj Napoca, Institutul de Sociologie al 

Academiei Române, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen Iași, 

specialiști din domeniul asistenței sociale de la ONG-uri și 

instituții publice, printre care menționăm: Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, 

Serviciul Protecție Socială – Primăria Cluj Napoca, 

Organizația „Salvați Copiii”-Filiala Suceava, Asociația 

Blijdorp România, Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-

Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava, Serviciul de 

Probațiune Suceava, Centrul Regional Împotriva Traficului 

de Persoane etc. 
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Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că a 

participat la o întâlnire cu Valentin Popa, ministrul al 

Educației Naționale. 

Pe lista problemelor discutate s-a aflat avizarea transferului 

căminului de la Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 

la Universitatea „Ştefan cel Mare”, construirea 

unei grădinițe noi în cartierul Ițcani, în curtea Şcolii 

Generale nr.7, finanțată de la Guvern. 



De asemenea, s-a discutat și despre avizarea de către 

Ministerul Educației a documentației privind construirea 

unei grădinițe noi pe fonduri europene, în cartierul 

Burdujeni Sat, în curtea Şcolii nr. 6, dar și despre finalizarea 

grădiniței de la Colegiul Mihai Eminescu, pe finanțare 

guvernamentală, pe PNDL (Programul Național de 

Dezvoltare Locală). 

 


